K3
Elegante, prática e de alta performance
A nova K3, com a qual a Custom alcança o topo tecnológico das impressoras para PDV e Varejo, é ideal para a impressão de
tickets, cupons, comandas para cozinha, faturas e bilhetes. A K3 é um produto elegante, prático e de alta performance,
desenvolvido e projetado para se adaptar a todos os ambientes: tanto o requintado, quanto o funcional nas loja de
departamentos. A K3 dispõe de um pacote tecnológico completo, provido de módulo Wi-Fi, API para Android e a possibilidade
de imprimir a partir de dispositivos Apple tais como iPhone, iPodTouch e iPad. A utilização do produto torna-se ainda mais
simplificada com os botões touch screen luminosos de “Feed” e abertura da tampa, tornando a impressora K3 mais intuitiva e
de alta performance já do primeiro momento. Além disso, reconhece-se facilmente a sinalização de solicitação de assistência
graças ao acendimento de um LED; por outro lado, no momento em que a bobina chega ao fim, o mecanismo de abertura da
tampa ativa-se automaticamente, convidando o usuário a efetuar uma substituição simples e rápida. A K3 permite a montagem
vertical em parede. A impressora K3 tornará a experiência do usuário inesquecível do primeiro ao último minuto.
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FICHA TÉCNICA
Método de impressão

Impressão térmica

Número de dots

8 dots/mm

Resolução

203 dpi

Velocidade de impressão

350 mm/s

Jogo de caracteres

Fontes padrão, fontes Chinesas 18030, fontes Russas

Códigos de barra suportados<

1D/2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)

Largura do papel

58mm / 60mm / 80mm

Gramatura do papel

da 55 a 90 gr/m²

Dimensões da bobina

máx. Ø 100 mm

Sensores

Presença de papel (na cabeça)
Sensor Verinotch regulável
NOTCH/TOP-NOTCH
QFC
Tampa aberta

Emulação

CUSTOM True Font

Interfaces

RS232 / USB / ETHERNET

Memória flash

Flash SPI 4MB + 1MB interna no micro

Memória RAM

64 Mb

Drivers

Windows
Linux
OPOS
JavaPOS
MAC OSX

Tool software

CePrinterSet; Virtual COM; Full Status Monitor

Alimentação

24 Vdc ± 10%

Vida útil da cabeça

200 Km

MCBF

1 milhões de cortes

Temperatura de funcionamento

0°C + 50°C

Dimensões

206 mm (L) × 148 mm (W) × 140 mm (H)

Peso

1,98 Kg
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MODELOS

911HM010300733

911HM010300B33

PRINTER K3 ETH USB RS232

PRINTER K3 WIFI ETH USB RS232
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